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Informasjon til elever og foresatte på vg2 frisør våren 2017
PRAKSIS I BRIGHTON, ENGLAND
Kuben vgs. vil med dette informere om vårt Eramsus+prosjekt (EU-finansiert) "Placements in
Europe". Vi vil våren 2017 sende trolig 4 elever fra vg2 frisør på 4-ukers utplassering hos City
College Brighton & Hove (CCB), England.
Utplasseringen er nå under planlegging og vi vil finne ut hvilke elever som har lyst til å dra og
som kan bli plukket ut til å delta i prosjektet. Dette avhenger også av foreldrenes/foresattes
samtykke.
Praktisk informasjon
 Utreise er foreløpig satt til lørdag 11. mars og hjemreise lørdag 8. april.
 Lærer Camilla Håkegård følger deltakerne over til Brighton og er til stede de første
dagene for å passe på at alt går i orden med både skolen og vertsfamilier.
 Deltakerne flyr hjem på egen hånd, men CCB arrangerer felles transport til flyplassen.
 Deltakerne bor hos engelske vertsfamilier i Brighton, maks 25 minutter unna skolen.
 Det vil bli holdt informasjonsmøte for deltakerne og deres foreldre/foresatte før avreise.
 CCB holder informasjonsmøter for deltakerne ved ankomst
Informasjon om utplasseringen
 Undervisningen foregår på engelsk.
 Deltakerne vil ha noe undervisning sammen med engelske elever på trinn 2 og 3, noe
undervisning alene, og 5 timer English Communications i uken sammen med andre
internasjonale studenter. Det vil også bli praksis i skolens frisørsalong.
 Norsk og samfunnsfag gjøres online etter avtale med fellesfaglærere.
 Deltakerne vil i forkant av prosjektet få noen timer ekstra engelsk språk og kultur.
 Utplasseringen er en del av faget Yrkesfaglig fordypning.
 I etterkant av prosjektet må deltakerne presentere sine erfaringer for egen klasse og for
Vg1 design og håndverk.
 Deltakerne må også levere en rapport og gjennomføre en elektronisk evaluering for EU.
 Deltakerne vil få en bekreftelse fra CCB, en fra Kuben vgs. og få utstedt et Europass i
etterkant. Disse er bra å ha på CV-en når man skal søke læreplass.
Økonomi
EU-midlene og midler fra Kuben vgs. dekker følgende:
 Tog eller busstransport til og fra flyplass i Oslo (hvis kvittering leveres til skolen)
 Flyreise fra Oslo, Gardermoen til London, Gatwick og retur.
 Ukeskort på lokale busser i Brighton
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Reiseforsikring (alle deltakere får en spesiell Eramsus+ forsikring som dekker de for
ulykker på arbeidsplassen/college)
Kost og losji hos vertsfamilie
o Frokost og middag hver dag
o Lunsj på college mandag til fredag
Deltakerne må selv dekke lunsj i helgene, lommepenger og mat utover de tre måltidene
som dekkes.

Det er veldig viktig at boardingkort fra fly ikke kastes, men leveres til lærer.
Informasjon om utvelgelsen
Kriterier for utvelgelsen av deltakere er:
- Interesse for faget vist gjennom aktivitet i og utenfor timene
- Tilstedeværelse på skolen (kun dokumentert fravær)
- Orden/oppførsel
- Innhold i innlevert søknad
- Hvis det er mange gode søkere vil det bli innkalt til intervju for å avgjøre hvem
som blir tatt ut.
 Avdelingsleder på DH og internasjonal koordinator står for utvelgelsen av deltakerne i
samarbeid med klassens lærere.
 Søknaden skal skrives på data og følge en mal.
 Søknaden skal leveres til din kontaktlærer innen fredag 3. februar.
Dette brevet og dagens presentasjon legges ut på Kubens hjemmeside under Satsingsområder Internasjonalisering – Arbeidspraksis i Spania eller studier i England.
Det er bare å ta kontakt med Kubens internasjonale koordinator om dere har noen spørsmål om
opplegget i Brighton; kristin.skare@ude.oslo.kommune.no.
Vi håper mange gode kandidater søker seg til Brighton. Det er ingen av våre tidligere deltakere
som har angret seg 

Med vennlig hilsen

Kristin Skare
Internasjonal koordinator
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